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Minnesanteckningar regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Måndag 16 januari 2023 kl. 08.30-10.00 

 

Plats           Teamsmöte 

 

Närvarande  

                     Aisha Amin, Kati Liljebäck, Anders Broberg, Berit Stenman, Patrik Marinilli,         

Lotta Starlander, Annika Edvardsson, Mia Grauers 

 

 Närvarande del av mötet 

 Sophie Roivas Sanoma Utbildning 

 

 Frånvarande 

                    Lena Alksten, Helena Johansson, Johanna Ström 

 

 

 

Agenda:  

1. Mötet öppnas 

2. Val av sekreterare 

KL 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordning godkänns. 

4. Genomgång av föregående minnesanteckningar  

Lades till handlingarna. 

5. Aktualiteter 

a. Uppföljning 

i. Vårdlärarträff 1 december 2022 (bilaga 1) 

SR från Sanoma rapporterar från Vårdlärarträffen, PPT bifogas. SR meddelar 

att hon även kommer att bli förläggare inom vård- och omsorgslitteratur. 

Träffen blev av stort värde för alla, det efterfrågades flera tillfällen. Det var 24 

deltagande lärare. Det fanns kapacitet att ta emot 70 individer. Framledes bör 

inbjudan även gå direkt till lärarna som själva får driva frågan om eventuellt 

deltagande till rektor och med än bättre framförhållning. Under träffen var 

det fyra föreläsningar (dyslexi, E-hälsa, funktionsnedsättningar, möta 

individen i klassrummet) samt en presentation om regionalt programråd VO. 

Till kommande träff önskade deltagarna mer dialog och arbete i mindre 

grupper för erfarenhetsutbyte. Regionalt programråd fattar beslut om 

eventuellt fortsättning och implementering på nästa möte.  
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ii. Gymnasiemässan 22–23 november 2022 (bilaga 2) 

Uppföljning från digital gymnasiemässa med återkoppling om innehåll och 

monterstatistik. PPT bifogas. Reflektioner från AB och MG som deltog. 

Frågan lyftes om mässan kommer att vara fysisk framöver. PM har ingen 

vidare information i frågan om framtidens mässor, enligt ordförande pågår 

dialoger. PM informerar (via chatten) att mässan blir fysisk 2023.  

 

iii. Skrivelse till UD 12 december 2022 

Målet var att utifrån regional dialog med vuxenrektorer, skicka in en 

gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet. När skrivelsen skulle 

undertecknas var inte alla rektorer beredda att skriva på varför skrivelsen inte 

gått i väg. PM har haft dialog med rektorerna men oklart kring anledning 

varför man inte ville skriva under. Det som rektorsnätverket är överens om är 

att 50-poängskurser inte är bra vilket de även meddelat 

Utbildningsdepartementet på andra sätt.  Ett utfall är att rektorerna 

diskuterat skrivelsen internt.  

 

BS lyfter frågan om elever som går mellan olika skolor och läser olika kurser 

för att undvika APL. Detta leder till att vissa studerande blir klara utan att ha 

gjort APL vilket är ett observandum för arbetsgivarna.  

Ordförande tar med frågan till det nationella nätverket där vård- och 

omsorgscollege.  

 

iv. Region Stockholms kommunikationssatsning i samarbete med 

VOC, oktober-december (bilaga 2) 

Ordförande ger en nulägesuppdatering. 

Region Stockholm har en kommande marknadsföringsinsats gällande yrket 

undersköterska.  

 

6. Regionalt programråd VO-programmet: roll, funktion, fokusområden, 

teman 2023 (bilaga 2) 

Ordförandeskapet kvarstår.  

Storsthlm representation; PM kvarstår, oklart om JS. PM stämmer av. Då Storsthlm 

är politiskt styrt och uppdraget förändras finns oklarheter kring framtida frågor om 

vuxenutbildning/gymnasieutbildning och kompetensförsörjning ingår i uppdraget.  

LS från Kommunal kommer att avsluta sitt uppdrag men deltar fram tills en ny 

representant utsetts. Övriga deltagare positiva till att fortsätta i arbetsgruppen.  

Ordförande går igenom syftet med det regionala programrådet samt 2022 års 

fokusområden.  

Frågan om vem som är huvudansvarig för regionala programråden kvarstår. 

Ordförande har initierat frågan om det regionala programrådet kan ingå under 

”paraplyt” vård som Kompetensarena Stockholm ansvarar för. PM och ordförande har 

möte med Regionplaneförvaltningen den 23 januari. PM lyfter vikten av 

arbetsgivarnas engagemang i råden.   

 

7. Regional dialogträff, 21 september 2023, fm 

Bordlades till nästa möte 
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8. Övrigt 

a. Mötestider 2023 

i. Nästa möte 20 februari kl. 09-11, fysiskt på Hantverkargatan.  

ii. Agenda nästa möte samt tema? 

1. Representation, roll, fokusområden och tema regionalt 

programråd 

2. Planering av regional träff 21 september fm 

3. Mötestider 

4. Övrigt  

9. Mötet avslutas 

 

 


